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দনচে জাভাতুর ফাগদাদদয দখরাপা প্রচে ফযফহৃত মুদি দনচয় াআখ অবু্দল্লা অর 

ভুাআদদন াদপমাহুল্লা-য ফিফয এফং তাাঁয অচরাচে ংদিপ্ত মযাচরােনা তুচর ধযা র। 

প্রথচভ অভযা াআচখয ফিফয ঈস্থান েযচফা এফং তাযয তাাঁয ফিফয, জাভাতুর 

ফাগদাদদয ফিফয এফং অচরােয দফলচয় অরু ুন্না-য ফস্থাচনয অচরাচে ফতযভান 

ফস্থায এেদি দফচেলণ তুচর ধযচফা আনা অল্লাহ্ । 
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জাভাতুর ফাগদাদদয মুদিখন্ডনঃ ১ 

অর-ফাগদাদদ এেজন ভুতাঘাদল্লফ* 

াআখ অবু্দল্লা অর-ভুাআদদন 

 

[*তাঘালু্লফ, আভাভ ভুতাঘাল্লীফ এফং অনুগতয দফলচয় দফস্তাদযত অচরােনা, াআচখয ফিচফযয 

ভাপ্ত ফায য ংমুি েযা চয়চে] 

মখন ফরা চয়দের অর-ফাগদাদদয ‚দখরাপা‛ ভুদরভচদয ভচধয ূযায ভাধযচভ প্রদতদিত য় 

দন, জফাচফ অর-অদনাদন ফচরদের ‚তযফাদযয গ্রবাগ দদচয় জজাযূফযে অভযা এআ 

দখরাপা প্রদতিা েচযদে‛। তাচদয [জাভাতুর ফাগদাদদয] প্রশ্ন র, তাযা েতৃত্ব জযন 

েচযচে অয াযীয়া দ্বাযা ান েচযচে, তাচর জেন অভযা তাচদয অনুগতয জভচন দনদি 

না? 

এয জফাফ রঃ 

১। অর-ফাগদাদদ শুধুভাত্র দনদদযষ্ট দেেু এরাো জয় েযচত িভ চয়চে, ের ভুদরভ বূদভ 

না। 
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২। অভযা জাভাতুর ফাগদাদদয দজচে েযচত োআ, জতাভযা দে অর-ফাগদাদদচে খাদরপা 

ভচন েচযা? নাদে আভাভ ভুতাঘাল্লীফ [চজাযূফযে িভতা দখরোযী জনতা] ভচন েচযা? মদদ 

জ খাদরপা চয় থাচে, তচফ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص এয ভানাচজয ঈয জনআ। োযণ দখরাপা 

(ভুদরভচদয ঈয জজায খাাঁদিচয়) প্রদতিা েযা য় না। 

৩। মদদ জ অচর আভাভ ভুতাঘাল্লীফ চয় থাচে, তাচর অভযা ভচন েদযচয় দদচত োআ, 

অরুর ‘আরচভয ন্তবুযি ফযদিযা ফচরচেন ভুতাঘাল্লীফ ফযদি পাচে। আফন াজায অর-

ায়তাভী, অর-ায়া’আক্ব অর ভুদযক্বা [মা দ’অচদয মুদিখন্ডচনয ঈচেচয জরখা চয়দের] 

দেতাচফয লি ৃিায় ফচরচেন: 

ভুতাঘাল্লীফ াে এেজন পাচে ফযদি মাচে াদস্ত জদয়া ঈদেত। জ মাচদয ঈয দি 

জযন েচযচে তাাঁচদযচে নাীা েযা এফং অভয দফর ভারুচপয জোন জমাগযতা যাচখ না। 

ফযং তাাঁচে প্রতযাখযান  োফু েযা ঈদেত, এফং তায নযায় এফং দনিনীয় ফস্থা ম্পচেয 

ভানুলচে ফযআ জানাচত চফ। 

মদদ জতাভযা দাদফ েচযা জম অর-ফাগদাদদ এেজন আভাভ ভুতাঘাল্লীফ/ভুতাঘাল্লীফ াে, 

তার জতাভাচদয তায পাচেী এফং তায পাচে য়াচে স্বীোয েচয জনয়া ঈদেত। 

জতাভযা দে এিা স্বীোয েযচফ? মাযাআ ফরচে এআ দখরাপা তাঘালু্লচফয [ফরপ্রচয়াচগ েতৃত্ব 
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জযন] ভাধযচভ প্রদতদিত চয়চে, তাযা প্রেৃত চি এআ দাদফআ েযচে জম অর-ফাগদাদদ র 

এে পাচে ফযদি। 

৪। অরুর ‘আরচভয ফিফয র, জোন ভুদরচভয ঈদেত না এেজন ভুতাঘাল্লীফ ােচে 

াচথ মুি য়া দেম্বা তাচে ভথযন েযা। তাচর জেন জতাভযা অর-ফাগদাদীয বূদভচত 

ভুদরভচদয দজযত েযায জনয অফান জানাচিা? 

ফযং ভীদেন র এদিআ জম অর-ফাগদাদদচে দিপ্রচয়াচগ ঐ ফ ঞ্চর জথচে দফতাদিত 

েযচত চফ জমগুচরায ঈয জ মূ্পণয েতৃত্ব জযন েচয দন। এোযচণ, াচভয দরভূচে 

ফযআ ফাগদাদদচে প্রদতত  দফতাদিত েযচত চফ, োযণ জ এেজন পাচে  

ভুতাঘাল্লীফ। 

[াআচখয ফিফয ভাপ্ত] 

__________ 

াআচখয ফিফয দনচয় দফচেলচণয অচগ, অচরােনায জপ্রিাি এফং তায াচথ ংদেষ্ট দেেু 

দফলয় দনচয় দেেু েথা ফচর জনয়া প্রচয়াজন। জাভাতুর ফাগদাদী মখন ‚দখরাপা‛ প্রদতিায 

দাদফ েযা শুরু েচয, এফং এআ প্রদতদিত ‚দখরাপা‛য দবদিচত ফাআয়া দাদফ েচয, এফং 

তাচদযচে ফাআয়া জদয়াচে য়াদজফ ফরা শুরু েচয এফং ফাআয়া-য দবদিচত ফনু্ধত্ব  

ত্রুতায নীদত গ্রণ েচয, তখন ফতযভান ভচয়য অরুর ‘আরভ এফং অরুর দজাচদয ি 
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জথচে জাভাতুর ফাগদাদীচে দজচে েযা য় তাচদয এআ ‚প্রদতদিত দখরাপা‛ প্রেৃতচি 

দে বাচফ প্রদতদিত চয়চে? ঈম্যা-য আদতা জথচে অভযা জাদন দতনবাচফ এেজন ফযদি 

খাদরপা ভচনানীত চত াচযন। 

১। ভুদরভচদয অরুর াল্ল য়ার অক্বচদয [েতৃত্ব  দি] ূযায ভাধযচভ। অফু ফােয 

দদেে যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু এআ দ্ধদতচত খাদরপা দনধযাদযত চয়দেচরন। ঈভান যাদদ্বয়াল্লাহু 

অনহু- অরুর াল্ল য়ার অক্বচদয শুযায ভাধযচভ খাদরপা দনফযাদেত চয়দেচরন। এফং 

অরী যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু এেআবাচফ খাদরপা দনফযাদেত চয়দেচরন, োযণ তাাঁয জিচত্র 

দধোং অরুর াল্ল য়ার অক্বদ এেভত চয়দেচরন, ভুঅঈয়ী’অ যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু  

তাাঁয ভথযেযা ফযতীত। 

২। মখন ূফযফতযী খাদরপা, তাাঁয ঈিযূদয দনধযাযণ েচয জদন, জমভন অফু ফােয দদেে 

যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু, ঈভায আফনুর খািাফ যাদদ্বয়াল্লহু অনহুচে দনফযােন েচযদেচরন। ফতযভান 

ভচয়য জনয এআ দ্ধদত প্রচমাজয না, োযণ এখন দখরাপা জনআ। 

৩। তাঘালু্লচফয ভাধযচভ। তাঘালু্লফ থয, জজাযূফযে েতৃত্ব জযন। থযাৎ ভুদরভচদয ঈয 

ফরপ্রচয়াচগয ভাধযচভ, জজাযূফযে দনচজচে াে ফাদনচয় জনয়া। তাঘালু্লচফয ভাধযচভ েতৃত্ব 

জযনোযী াে ফা আভাভচে ফরা য় আভাভ ভুতাঘাল্লীফ। ঈভাআয়যা এফং অব্বাী 

খাদরপাচদয ভচধয চনচে তাঘালু্লচফয ভাধযচভ দনচজচদয াে ফাদনচয় দনচয়দেচরন। 
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জাভাতুর ফাগদাদীচে অরুর ‘আরভ  অরুর দজাচদয ি জথচে প্রশ্ন েযা চয়দের 

জোন দ্ধদতচত তাযা তাচদয এআ ‚দখরাপা‛ প্রদতদিত েচযচে এফং দেচয দবদিচত তাযা 

ফরচে এআ ‚খাদরপা‛-জে ফাআয়া জদয়া য়াদজফ, এফং ফাআয়া জদয়া না জদয়ায দবদিচত 

ভুদরভচদয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযচে এফং তাাঁচদয যি ঝযাচি? োযণ, এিা দযষ্কায জম অর-

ফাগদাদীচে ‚খাদরপা‛ দনফযােচনয অচগ, জাভাতুর ফাগদাদী অরুর ‘আরভ  অরুর 

দজাচদয ন্তগযত োচযা াচথআ জোন ূযা েচযদন, এফং এোযচণ অরুর াল্ল য়ার 

অক্বচদয ূযায ভাধযচভ খাদরপা দনধযাযচণয দ্ধদত [থযাৎ ঈচযয ১ নং] নুৃত য় দন। 

অয ২ নং দ্ধদত অজ প্রচমাজয না। ফাদে থাচে শুধুভাত্র ৩ নং দ্ধদত ফা তাঘালু্লফ। 

এআ প্রচশ্নয জফাচফ জাভাতুর ফাগদাদীয ভুখাত্র অর-অদনানী ফচর ‚অভযা তযফাদযয 

গ্রবাগ দদচয় এআ জজাযূফযে এআ দখরাপা প্রদতিা েচযদে‛। এয ভাধযচভ অর-অদনানী 

স্বীোয েচয জনয় জম জাভাতুর ফাগদাদদ অরুর াল্ল য়ার অক্বচদয াচথ ূযায দ্ধদত 

নুযণ েচয দন মা খুরাপাচয় যাদদায ভয় নুৃত চয়চে। জ অচযা স্বীোয েচয জম 

তাযা তাঘালু্লচফয দ্ধদত নুযণ েচযচে, োযণ জ ফচরচে, ‚অভযা তযফাদযয গ্রবাগ 

দদচয় এআ জজাযূফযে এআ দখরাপা প্রদতিা েচযদে‛। এয ভাধযচভ এিা জ স্বীোয েচয 

দনচরা জম তাযা মদদ দাদফ েচয থাচে তাচদয এআ ‚দখরাপা‛ প্রদতিা চয়চে ‘অরা 

ভানাজুন নাফুয়যা‛ [নাফুয়যাচতয ভানাচজয ঈয], দেন্তু তাচদয এআ দাদফ প্রেৃতচি 
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দভথযা, োযণ ভুদরভচদয ঈয ফরপ্রচয়াগ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص এয ভানাজ না, ফযং এিা র 

অর-াজ্জাম, তাতায, অরুর দফদ’অ দ’অ-যাদপদা এফং অরুর গুরু  খায়াদযজচদয 

ভানাজ। 

এখাচন এেদি তযন্ত গুরুত্বূণয দফলয় রিণীয়। এেথা তয জম অরুর ‘আরচভয ন্তবুযি 

চনে ফযদিআ ফচরচেন মদদ জ াযীয়া নুমায়ী ান েচয এফং তাচে দফতাদিত েযচত 

দগচয় মদদ ফযেবাচফ ভুদরভচদয যি প্রফাদত ফায ম্ভাফনা থাচে, তচফ আভাভ 

ভুতাঘাল্লীফচে ভানয েযচত চফ। এফং জাভাতুর ফাগদাদীয দয  ভথযেযা এআ মুদি 

ফযফায েচয। দেন্তু ের অরুর দফদ’অয ভচতাআ তাযা এচিচত্র খদন্ডতবাচফ দারীর 

ঈস্থান েচয, এফং দনচজচদয ুদফধাভচতা তায ফযাখযা েচয। 

এখাচন জম দফলয়দি তাযা এদিচয় মায়, তা র ভুতাঘাল্লীচফয অনুগতয েযায েথা ঈচরভা 

তখন ফচরচেন মখন জ মূ্পণয বাচফ েতৃত্ব জযন েযচফ। ঈচরভাচদয ূণয ফিফয রঃ মখন 

ভুদরভচদয ঈয ফরপ্রচয়াচগয ভাধযচভ, মুচদ্ধয ভাধযচভ জোন ফযদি ভুদরভচদয ঈয 

মূ্পণযবাচফ েতৃত্ব জযন েযচফ, এফং তায দফচযাধী ের স্ত্র ভুদরভ দরচে যাদজত 

েযচফ, এফং ভুদরভ বূদভয ঈয দনয়ন্ত্রন প্রদতিা েযচফ – তখন তায অনুগতয েযা ঈদেত, 

োযণ এভন ফস্থায় তাচে িভতােুযত েযচত জগচর ুনযায় ভুদরভ যি প্রফাদত চফ এফং 

দপতনা ফৃদদ্ধ াচফ। তাআ ভুদরভচদয জান  ভার ংযিণ, দপতনা েভাচনা এফং 
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দস্থদতীরতায স্বাচথয এচিচত্র ভুতাঘাল্লীচফয অনুগতয েযচত চফ। [দফস্তাদযত জানায জনয 

অোভুর ুরতাদনয়যা দ্রষ্টফয] 

জমভন অবু্দল্লা আফন ঈভায যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু, তচতািণ মযন্ত অবু্দর ভাদরে আফন 

ভাযয়ানচে ফাআয়া জদন দন এফং খাদরপা দচচফ স্বীোয েচযন দন, মতিণ অবু্দল্লা 

আফন মুফাআয যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু জীদফত দেচরন এফং ভক্কায ঈয েতৃত্ব যাঃ প্রদতদিত দের। 

অবু্দল্লা আফন মুফাআয যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু দনত ফায য, এফং ভক্কা  দজাচময ঈয 

মূ্পণয েতৃত্ব প্রদতিায যআ জেফর অবু্দল্লা আফন ঈভায যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু, অবু্দর ভাদরে 

আফন ভাযয়ানচে ফাআয়া জদন। োযণ এভয় আফন ভাযয়াচনয প্রদত অয জোন স্ত্র 

দফচযাদধতা অরু ুন্না-য ি জথচে দের না, জ মূ্পণযবাচফ েতৃত্ব জযন েযচত িভ 

চয়দের, এফং ভুদরভচদয বূদভ দনয়ন্ত্রচন এচনদের। 

ঈচযয জোনিাআ দে অর-ফাগদাদদয জিচত্র প্রচমাজয? 

ের স্ত্র ভুদরভ দরচে দে জ যাস্ত েযচত িভ চয়চে? ঈিয র, না। াচভ 

এখচনা দফদবন্ন ভুদরভ দর অচে, মায ফাায এফং অর-ফাগদাদদ ঈবচয়য দফরুচদ্ধ মুদ্ধ 

েযচে, এফং ভুদরভচদয দনযািা দদচি, এআফ দচরয ধীচন বূদভ অচে এফং াযীয়ায 

ভাধযচভ তাাঁযা এফ জায়গায় দফোয েযচে, জমভন জাফাতুন নুযা এফং জুিুর অক্বা। 
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জ দে াচভয ফা আযাচেয ের বূদভ দনয়ন্ত্রচন এচনচে? এয ঈিয র, না। ফযং 

অচরচপাচত জাভাতুর ফাগদাদদ নুাআদযচদয াচআ াফস্থান েযচে। তুদেয ীভাচন্ত েুদদয 

ভুযতাদদচনয োচে যাদজত চি অয আযাচে দ’অ াাদ দভদরদয়ায োচে বূদভ াযাচি 

এফং অরু ুন্নাচে যাদপদাচদয াত জথচে ফাাঁোচত ফযথয চি। তাচর দেবাচফ এআ ফযদি 

মূ্পণয েতৃত্ব জযচনয দাদফ েযচত াচয অয তাচে ফাআয়া জদয়া য়াদজফ অয তায 

দফচযাদধতা েযা েুপয এআ দাদফ েযচত াচয? তায ফস্থা জতা ভক্কা দফজচয়য ূচফয অবু্দর 

ভাদরে আফন ভাযয়াচনয জম ফস্থা দের তায োআচত দুফযর। মদদ অবু্দল্লা আফন ঈভায 

যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু আফন ভাযয়ানচে ফাআয়া না দদচয় থাচেন তাচর জেন অজচে অরু 

ুন্না ফাগদাদদচে ফাআয়া দদচত ফাধয চফ? জেন অজ ফাগদাদদচে ফাআয়া জদয়া য়াদজফ? 

অয তাচে ফাআয়া না দদচর ‚জাদদরয়যাচতয ভৃতুয‛ চফ, জমভনিা তায ভথযেযা দাদফ েচয? 

মদদ অবু্দর ভাদরে আফন ভাযয়ানচে ফাআয়া না জদয়া ফস্থায় অবু্দল্লা আফন ঈভায 

যাদদ্বয়াল্লাহু অনহুয ভৃতুয ত, তচফ দে দতদন জাদদরয়যাচতয ঈয ভৃতুযফযণ েযচতন? 

নাঈমুদফল্লা! প্রেৃতচি তাযা েথা ফচর ‘আরভ এফং দফচফেনাচফাধ োিা এফং তাচদয 

ঈদাযণ র জআ ন্ধ ফযদিচদয জনয়, মাচদয থ জদদখচয় দনচয় মাচি নয দেেু ন্ধ 

ফযদি। 
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এোিা এেথা জফাঝা গুরুত্বূণয জম মূ্পণয েতৃত্ব জযচনয য আভাভ ভুতাঘাল্লীচফয 

অনুগচতযয ফযাাচয ঈচরভা জম ভত দদচয়চেন তা এিাচে য়াদজফ ফচর াফযস্ত েচয না। 

দপতনা দূযীেযণ, ভুদরভ যি ংযিণ এফং দস্থদতীরতায স্বাচথয ভারাা দফচফেনা েচয 

ঈচরভা এআ ভত দদচয়চেন। এয থয এআ না জম মূ্পণয েতৃত্ব জযচনয য অনুগতয দদচতআ 

চফ, জদয়া য়াদজফ অয না জদয়া েুপয। অবু্দল্লা আফন মুফাআচযয যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু 

দফচযাদধতা দে েুপয দের? নাঈমুদফল্লা। থযাৎ ঈচরভায এআ ভচতয ঈয দবদি েচয এআ 

োজচে ঢারাবাচফ য়াদজফ এফং অনুগতয না েযাচে েুপয দেম্বা দপে ফরা মাচফ না। 

ফযং াআচয়যদদনা জাচআন যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু, আয়াদমচদয অনুগতয স্বীোয েচযন দন, মদদ 

আয়াদমচদয মূ্পণয েতৃত্ব দের। অব্বাদযা ঈভাআয়যাচদয দফরুচদ্ধ দফচদ্রা শুরু েচযদের মখন 

ঈভাআয়যাচদয মূ্পণয েতৃত্ব দের। অব্বাদচদয এআ োজচে জেঈ েুপয ফচর দন। 

ভু’অঈয়ীঅ যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু অরী যাদদ্বয়াল্লাহু অনহুয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েচযচেন, এফং অম-

মুফাআয, তারা এফং ঈমু্যর ভু’দভদনন অআা যাদীয়াল্লাহু তা’অরা অনহুভা আজভাআন, মুদ্ধ 

েচযচেন – দেন্তু োঈচে খাদরপা-য দফচযাদধতা েযায জনয োদপয ফরা য় দন। জেঈ ফচর 

দন অরী যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু াযীয়া নুমায়ী ান েযা খাদরপা তাআ তাাঁয যাঃ দফরুচদ্ধ মুদ্ধ 

েযা েুপয। অরু ুন্না-য ১৪০০ ফেচযয আদতাচ জেঈ দাদফ েচয দন খাদরপা-য 

দফচযাদধতা েযা েুপয। 
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থে অর-অদনাদন ৫আ যাভাদ্বাচনয [১৪৩৬ দঃ] ফিচফয ফরচে –‚ হুদয়ায দাঈরাতুর 

আরাদভয়যায দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযায োযচণ তুদভ েুপচয দতত চফ, তুদভ তা নুধাফন েচযা 

অয না েচযা‛। অয দেেুদদন অচগ প্রোদত ফযচল ফিচফয জ অয গ্রয চয় 

ফচরচে ফাআয়া জদয় দন এভন ফ ভুদরভ দচরয দফরুচদ্ধ জভাতুর ফাগদাদদ মুদ্ধ েযচফ, এফং 

তাযা এআফ দরচে ‚দফদিন েযচফ‛, তাচদয এেতা ধ্বং েযচফ, এফং ‚ধাযাচরা েুদি‛ 

অয ‚ফি দফদীণযোযী ফুচরচিয‛ বালায় তাযা ফাআয়া না জদয়া ের ভুদরভ দচরয াচথ 

েথা ফরচফ। 

াআখুর আরাভ আফন তাআদভয়যা যাদভাহুল্লা মথাথযআ ফচরচেনঃ 

‚অরুর দফদ’অয বফদস্ট র তাযা দ্বীচনয ভচধয জোন এেদি নতুন দফলয় ঈদ্ভাফন েচয 

এফং তাযয এআ নফ ঈদ্ভাদফত দফলয়চে দ্বীচনয ভচধয য়াদজফ েচয জনয়। তাযয এফ নফ 

ঈদ্ভাদফত দফলয়চে অক্বীদায দফচিদয ং ফাদনচয় জনয়। অয এোযচণ ভুদরভচদয জবতয 

জথচে মাযা এফ দফলচয় তাচদয াচথ দদ্বভত জালণ েচয তাচদয ঈয তােদপয েচয, এফং 

তাাঁচদয যি ারার জঘালণা েচয, জমযেভ খায়াদযজ এফং জাদভয়যাযা েচযদের।‚ [ভাজভু’ 

অর পাতায়া] 

মদদ অভযা তচেযয খাদতচয ধচয জনআ ফাগদাদদ ‚খাদরপা‛, তাচর তাযা এআ পাতায়া 

দেচয দবদিচত দদচি জম ফাগদাদদয দফচযাদধতা েযা েুপয? অরী যাদদ্বয়াল্লাহু অনহুয 
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দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযা েুপয না, দেন্তু ফাগদাদদয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযা েুপয? ফাগদাদদ দে 

াআচয়যদদনা অরী যাদদ্বয়াল্লাহু অনহুয োআচত ঈিভ চয় জগচরা? রা ারা য়ারা েু’অতা 

আল্লা দফল্লা। য়াল্লাী ! ১৪০০ ফেচয অরু ুন্না-য জেঈ এরূ জোন েথা দ্বীচন 

ঈদ্ভাফন েচয দন। ফযং আদতা াদি জদয় এযেভ েথা র খায়াদযজ-ারুদযয়যা, অয 

দ’অচদয ন্তগযত, যাদপদা-ফাচতদনয়া-োযাভাদতয়যাচদয বফদষ্টয। য়াল্লাী ! আদতাচ 

খায়াদযজ-দ’অ-যাদপদা োিা অয জেঈ এযেভ দাদফ েচয দন। দনদিত বাচফআ অরু 

ুন্না েচয দন। 

থে অজ জাভাতুর ফাগদাদদ এফং তাচদয ভথযেযা ফরচে তাযা অরু ুন্নায 

প্রদতদনদধত্ব েচয, এফং তাযা নাফুয়যাচতয ভানাচজ অচে। য়াল্লাী! এিা ুস্পষ্ট দভথযাোয! 

নাফী োযীভ ملسو هيلع هللا ىلص , ারাপ-াচরীন এফং অরু ুন্না এআ দফেুযদত এফং জগাভযাদ জথচে 

ভুি – এফং ািী দচচফ অল্লা-আ অভাচদয জনয মচথষ্ট। 

এআ জপ্রিাচি াআখ ভুাআদদন াদপমাহুল্লা – ফাআয়া দাদফ েযা, ফাগদাদদচে ফাআয়া 

জদয়া য়াদজফ দাদফ েযা, এফং ফাআয়া জদয়া না জদয়ায দবদিচত ভুদরভচদয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ 

েযা, তাাঁচদয যি ঝযাচনা  তা ারার েযা, জাভাতুর ফাগদাদদয দফচযাদধতা েযাচে েুপয 

দাদফ েযা, ফাগদাদদয প্রদত অনুগচতযয দবদিচত অর য়ারা য়ার ফাযা’ দনধযাযণ েযা – 

আতযাদদ দফলচয় জাভাতুর ফাগদাদদয মুদি খন্ডন েচযচেন। অয এআ মুদিখন্ডচনয প্রথভ ং 
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ভান অল্লা-য আিায় অজ প্রোদত র। অল্লা মদদ োন আন া অল্লা, যফতযী 

ংগুচরা প্রো েযা চফ। 

 

 

 

 

 

 

 

জাভাতুর ফাগদাদদয মুদিখন্ডনঃ ২ 

‚দারা ক্ব োযণ ত্রুযা তাচদয দফরুচদ্ধ এেদত্রত চয়চে!‛ 
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াআখ অবু্দল্লা অর-ভুাআদদন 

 

জাভাতুর ফাগদাদদয দয এফং ভথযেযা ফচরঃ 

অআদ মদদ চক্বয ঈয না থাচে, তাচর জেন অল্লা- ত্রু েুপপায অআদচয 

দফরুচদ্ধ এেদত্রত চয়চে। য়াযাো দফন নাপার, যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص জে ফচরদেচরনঃ ‚ তুদভ জম 

ধযচণয ফাণী জচয়চো, এ ধযচণয ফাণী মখনআ জেঈ জচয়চে, তায াচথ ত্রুতা েযা 

চয়চে‛ 

এআ দফভ্রাদন্তয জফাফঃ 

১। প্রথভত এযেভ এেদি দফভ্রাদন্তচে ক্বদহ য়া ফা ভানাচজয দ ে দেম্বা বুর ফায 

স্বচি দারীর দচচফ ঈস্থান েযা প্রেৃতচি জাভাতুর ফাগদাদীয দফেুযদত, দফভ্রাদন্ত, 

খাচাচতয নুযণ, এফং ুস্থ হৃদয়ভূচয দযোয়ে।অল্লাহ্  অমমা য়া জার 

ফচরচেনঃ 

لَ  الَِّذي هُوَ  اتَ  آي اتَ  ِمْنهَُ اْلِكت ابَ  ع ل ْيكَ  أ نز  ْحك م  رَُ اْلِكت ابَِ أُمَُّ هُنََّ مُّ أُخ  اتَ  و  ا ۖ َ ُمت ش ابِه   فِي الَِّذينَ  ف أ مَّ

ْيغَ  قُلُوبِِهمَْ ا ف ي تَّبِعُونَ  ز  اْبتِغ اءَ  اْلِفتْن ةَِ اْبتِغ اءَ  ِمْنهَُ ت ش اب ه َ م  ا َۖ  ت أِْويِلهَِ و  م   ۖ َ اللَّـهَُ إِّلََّ ت أِْويل هَُ ي ْعل مَُ و 

اِسُخونَ  الرَّ نَّا ي قُولُونَ  اْلِعْلمَِ ِفي و  نَْ كُلَ  بِهَِ آم  بِّن ا ِعندَِ ِمّ ا ۖ َ ر  م   ﴾٧﴿ اْْل ْلب ابَِ أُولُو إِّلََّ ي ذَّكَّرَُ و 

http://tanzil.net/#3:7


 জাভাতুর ফাগদাদদয মুদিখন্ডন – ঈস্তাদ অফু অন য়ায অর দদি 

দতদনআ অনায প্রদত দেতাফ নাদমর েচযচেন। তাচত দেেু অয়াত যচয়চে ুস্পষ্ট, জগুচরাআ 

দেতাচফয অর ং। অয নযগুচরা রূে। ুতযাং মাচদয ন্তচয েুদিরতা যচয়চে, তাযা 

নুযণ েচয দপৎনা দফস্তায এফং ফযাখযায ঈচেচ তন্মচধযোয রূেগুচরায।[অচর 

আভযান, অয়াত ৭] 

 

অআা যাদদ্বয়াল্লাহু অনা ফচরচেনঃ 

‚মদদ তুদভ জফ জরাচেচদয জদখচত া মাযা ভুতাাফীাত [ংয়ূণয রূে অয়াত] 

নুযণ েচয, তাচর ফুঝচফ এযাআ জফ জরাে মাচদয ফযাাচয অল্লাহ্  অভাচদয তেয 

েচযচেন।‚ 

েুয’অন-ুন্না এফং ারাপচদয ভানাচজয দবদিচত জে ক্বহী অয জে ফাদতরহী তা 

দফোয েযা য়। জাভাতুর ফাগদাদদয ফাদতর য়া াযীয়া দ্বাযা প্রভাদণত, তাআ এধযচণয 

াজায ‚প্রভাণ‛ তাচদয োচজ অচফ না। 

২। দদ্বতীয়ত, ত্রুতা েখচনা তয ফা দভথযায প্রভাণ, দযোয়ে ফা ভাোদ  চত াচয না। 

মদদ ত্রু ংখযা োচযা তয ফায প্রভাণ চতা, তাচর জতা গাোদপ দফযাি ক্বহী দের। 

াযা ৃদথফী তায দফরুচদ্ধ ত্রুতায জঘালণা েচযদেরভ এফং তাচে ঈৎখাত েচযদের। এযেভ 

অচযা চনে ঈদাযণ অচে, এযেভ অচযা চনে দর অয ফযদি অচে মাচদয দফরুচদ্ধ 
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চনে ত্রু এেদত্রত চয়দের, দেন্তু জিা তাচদয ক্বদহ ফাদনচয় জদয় দন। ুতযাং মাচদয 

দফরুচদ্ধ ত্রুতা জঘালণা েযা য় তাযা ফাআ ক্বদহ না। তচফ ের ক্বদহচে দনঃচিচ 

ত্রুতায ভুচখাভুদখ চত য়। 

৩। তৃতীয়ত, য়াযাো দফন নাপাচরয ফিচফযয থয এআ না জম, দনচজচে ক্ব প্রভাণ েযায 

জনয এেজন ফযদিয ঈদেৎ ফায াচথ ত্রুতা শুরু েযা। এেভাত্র অল্লায দেতাফ এফং 

যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص এয েথায নুযচণয ভাধযচভ োচযা চতযয ঈয থাো প্রভাদণত য়। দফত্র 

যিচে ম্যান েযা, এফং ভুদরভচদয ঈয তােদপয েযা জথচে দফযত থাোয ভাধযচভআ 

চতযয ঈয েরায প্রভাণ ায়া মায়। খিচেয মুচদ্ধয ভয় যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص হুমাআপা 

যাদদ্বয়াল্লাহু অনহুচে ফচরদেচরনঃ 

‚তাচদযচে [ত্রুচদয] ঈচে [provoke] দদচয়া না।‚ 

তায ভাচন দে যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص চতযয ঈয দেচরন না?! [জাভাতুর ফাগদাদদয মুদি নুমায়ী – 

থযাৎ চক্বয ভাোদ  র ত্রু ংখযায অদধেয] োযণ দতদন ত্রুচদয দনদিয় েযচত 

জেচয়দেচরন? নাদে মখন দতদন ملسو هيلع هللا ىلص ভাদীনায আহুদীচদয াচথ েুদি েচযদেচরন, তখন দতদন ملسو هيلع هللا ىلص 

চতযয ঈয দেচরন না? যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص দে তয জথচে চনে দূচয দেচরন?! নাঈমুদফল্লা। 

৪। ফাদতর েখচনা ফাদতচরয জভাোচফরা েযচত াচয না। ভগ্র দিভা দফশ্ব দদ্বতীয় 

দফশ্বমুচদ্ধয ভয় জাভযাদনয দফরুচদ্ধ এেদত্রত চয়দের, এফং জগািা দফশ্ব তাচদয ভথযন 
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দদচয়দের। জাভযাদনয দফরুচদ্ধ ৃদথফী োাঁাচনা এআ মুচদ্ধ জোদি জোদি ভানুল ভাযা দগচয়দের। 

দেন্তু তা চে এয থয এআ না জম জাভযাদন চক্বয ঈয দের, ফা জাভযাদনয ভানাজ দফশুদ্ধ 

দের। 

৫। ঞ্চভত, ভুজাদদদন ত্রুয ভুচখাভুদখ চিন। তাচদয ফদদে জথচে অক্রভণ েযা চি, 

অয জাভাতুর ফাগদাদী ভুজাদদচনয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযচে, অয ভুজাদদদন তাচদয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ 

েযচে। দেন্তু তাচদয অেযণ এফং ভানাজ জাভাতুর ফাগদাদদয অেযণ এফং ভানাজ জথচে 

মূ্পণয দবন্ন। 

৬। মদদ জাভাতুর ফাগদাদদয এআ মুদিচে অভযা জভচন জনআ, তাচর এআ মুদি নুমায়ী জতা 

ফযআ অর-ক্বাআদা  তাদরফান চক্বয ঈয অচে। োযণ ভগ্র দফশ্ব তাচদয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ 

েযচে। ুতযাং, জাভাতুর ফাগদাদীয এআ মুদি নুমায়ী দনঃচিচ অর-ক্বাআদা এফং 

তাদরফান চক্বয ঈয অচে। দেন্তু জাভাতুর ফাগদাদী অয অর-ক্বাআদায অদক্বদা  ভানাজ 

জতা দবন্ন। জাভাতুর ফাগদাদীয ভচত অর-ক্বাআদায ভানাজ ফাদত। তাচর এিা দেবাচফ ম্ভফ 

য়? 

৭। প্তভত, এযেভ বুর মুদিয ফদচর অভযা ফযং এআ ফদর জমঃ 

এআ ঈম্যা এফং ঈচরভা জোন দফলচয়য দফচফেনা েচযন, জিাচে েুয’অন  ুন্না-য 

অচরাচে দভথযা প্রভাণ েযা মায় নাদে তায দবদিচত। থযাৎ মদদ েুয’অন  ুন্নায 
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অচরাচে দভথযা না প্রভাণ েযা মায় তচফ জিা ক্ব ফচর দযগদণত চফ। অয জাভাতুর 

ফাগদাদীয ফাদতর য়া দফদবন্ন দদে জথচে, দফদবন্ন বাচফ প্রভাদণত, এফং এ দফলচয় ঈম্যা 

এফং অচরভগণ এেভত। 

[াআচখয ফিফয ভাপ্ত] 

___ 

প্রাদেে অচরােনাঃ 

াআচখয ঈচযাি মুদিখন্ডচনয অচরাচে জাভাতুর ফাগদাদদয এআ ফিচফযয দদচে এেিু 

তাোচনা মাে। 

জাভাতুর ফাগদাদীয ভথযে  দযযা জম ‚মুদি‛ ফচেচয় জফদ ফযফায েচয জিা র 

এিাঃ ‚মদদ অভযা চক্বয ঈয না থাদে তাচর জেন াযা দফশ্ব অভাচদয দফরুচদ্ধ এেদত্রত 

চয়চে।‚ 

থে না েুয’অন, না ুন্নাচত, এিাচে োচযা ক্বহী ফায প্রভাণ দচচফ জদখাচনা 

চয়চে। থযাৎ, শুধুভাত্র ফায ত্রুতা োঈচে ক্ব ফা ফাদতর প্রভাচণয জনয মচথষ্ট না। 

েুয’অন  ুন্না নুমায়ী মদদ জেঈ ক্ব চথ থাচে, এফং তাযয ত্রুযা তায দফরুচদ্ধ 

এেদত্রত য়, তখন এআ ত্রুতা তাচদয চি এেদি আদেত দচচফ োজ েযচফ। দেন্তু 
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েখচনা ুস্পষ্ট প্রভাণ দচচফ না। অয মদদ েুয’অন  ুন্না নুমায়ী জেঈ ফাদতর য় 

তাচর তায দফরুচদ্ধ ভগ্র ৃদস্টজগত এে য়া তাচে ক্বহী ফানাচত াযচফ না। ভূর 

ভাোদ  েুয’অন এফং ুন্না, ভূর ভাোদ  ত্রুতা ফা ত্রু ংখযা না। থে জাভাতুর 

ফাগদাদদ েুয’অন ুন্না জে জযচখ এিাচে চক্বয ভাোদ  এফং দারীর ফাদনচয় দনচয়চে। 

-এিা প্রেৃতচি অরুর দফদ’অয এেদি দেযােদযত বফদস্ট। তাযা েুয’অন- ুন্না ফাদ 

দদচয় দনচজচদয আচিভচতা দ্বীচনয ভচধয নতুন ভাোদ  বতদয েচয জনয়।। খায়াদযজ, 

যাদপদা, ফাচতনী, জাদভয়যা  মচতা ফাদতর  দফদ’অদত দপযো অচে, তাযা ফাআ এআ 

োজ েচযচে। তাযা দ্বীচনয ভচধয নতুন ভাোদ  ঈদ্ভাফন েচযচে দনচজচদয জখয়ার-খুদ অয 

ুদফধাভচতা। অজচে এযেভ দর অচে, মাযা জনভথযনচে ক্ব ফায দারীর ভচন েচয, 

দেম্বা তাগুত েতৃে দনদলদ্ধ য়াচে ক্ব ফায দারীর ভচন েচয, জনতােভযীয জজচর থাো ফা 

পাাঁদ য়াচে ক্ব ফায দারীর ভচন েচয। দেন্তু এগুচরায জোনিাআ েুয’অন ুন্না জথচে 

প্রভাদণত না এফং প্রেৃতচি, তাযা এগুচরা দনচজযা ঈদ্ভাফন েচযচে। 

-তীব্র ত্রুতা এফং দফচযাদধতা মদদ চক্বয ভানদন্ড য়, তাচর জতা ভানুয অর াল্লাজ 

ক্বহী দের। খারীপা তায দফরুচদ্ধ জগচে, তৎোরীন অচরভযা তায দফরুচদ্ধ জগচে, জনগণ 

তায দফরুচদ্ধ জগচে, দেন্তু জ জতা শুধু ঘুচয ঘুচয দায়া েযদের। 
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‚‚ তুদভ জম ধযচণয ফাণী জচয়চো, এ ধযচণয ফাণী মখনআ জেঈ জচয়চে, তায াচথ ত্রুতা 

েযা চয়চে‛ 

জাভাতুর ফাগদাদদয ভচত নাপার আফন য়াযাোয এআ ঈদি নুমায়ী দনচজচে অল্লা 

দাদফোযী ভানুয অর াল্লাজ  ক্বহী দের? ফাআ তায দফরুচদ্ধ এেদত্রত চয়দের থে 

জ শুধু ভানুলচে দায়া দদদিচরা? তাচর জ ক্ব?! রা ারা য়ারা েু’অতা আল্লা 

দফল্লা। 

-অরুর দফদ’অয অচযেদি বফদষ্ট র, তাযা দারীর জফাচঝ না। তাযা দারীর ঈস্থান 

েচয দেন্তু তায তাৎময  থয জফাচঝ না। ভু’তাদমরাযা আভাভ অভাদ যাদভাহুল্লাচে, 

‚েুয’অন ৃষ্ট‛ তাচদয এআ েুপয দফশ্বাচয স্বচি এআ অয়াত দদচয় দারীর দদচয়দেরঃ 

 

ا بِِّهم ِمّن ِذْكرَ  ِمّن ي أْتِيِهم م  ْحد ثَ  رَّ عُوهَُ إِّلََّ مُّ هُمَْ اْست م   ﴾٢﴿ ي ْلع بُونَ  و 

‚তাচদয োচে তাচদয ারনেতযায ি জথচে মখনআ জোন নতুন ঈচদ অচ, তাযা তা 

জখরায েচর শ্রফণ েচয।‚ [অর-অদম্বয়া, অয়াত ২] 

 

http://tanzil.net/#21:2
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তাযা অয়াত দ ে বাচফ ঈদৃ্ধত েচযদের দেন্তু তাচদয প্রচয়াগ বুর দের। অরুর দফদ’অ 

দভরাচদয চি দফদবন্ন দারীর জ েচয। জমভন জাভফায যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص দয়াভ ারন 

েযচতন োযণ এআ দদন দের তাাঁয ملسو هيلع هللا ىلص জন্মদদন ! তাআ অভাচদয তাাঁয জন্মদদন ারন েযা 

ঈদেত। নাঈমুদফল্লা। জাভফায জম যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص দয়াভ ারন েযচতন, এআ দারীর তাযা 

দ ে ঈথান েচযচে দেন্তু ফযাখযা েচযচে বুর।খাযাদযজ াাফা যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু 

তােদপয েযায ভয়য় জম দারীর ঈস্থান েচযদের [হুেুভাত শুধু অল্লা-য জনয] জিা 

দ ে, দেন্তু তাচদয প্রচয়াগ দের বুর। 

এেআবাচফ য়াযাো দফন নাপার জম এ েথা ফচরচেন তা তয, এফং জাভাতুর ফাগদাদদ 

এিা দ ে বাচফ ঈদৃ্ধত েচযচে, দেন্তু তাযা এভন ফযাখযা েচযচে এফং এ জথচে দেয়া েচয 

এভন এে নতুন দফলয় দ্বীচন এচনচে মা তাচদয স্বীয় ভদস্তস্কপ্রূত। 

–তচেযয খাদতচয মদদ নাপার দফন য়াযাোয এআেথায অচরাচে অভযা ধচয জনআ জম 

ত্রুতা  ত্রু ংখযা োচযা ক্ব ফায ভাোদ  চত াচয, তা দে জিা জাভাতুর 

ফাগদাদীয জিচত্র দেয়া জমাগয? জদখা মাে নাপার অচর দে ফচরচেন? 

‚‚ তুদভ জম ধযচণয ফাণী জচয়চো, এ ধযচণয ফাণী মখনআ জেঈ জচয়চে, তায াচথ ত্রুতা 

েযা চয়চে‛ 
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দযা জথচে অভযা জানচত াদয, যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص প্রথভ য়াী নাদমচরয য য়াযাোয োচে 

মান, দমদন আদির  তাযাচতয ফযাাচয দ ে  গবীয োন যাখচতন। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص জযা 

গুায় মা ঘচিচে তা দফস্তাদযত নাপাচরয োচে ফণযনা েচযন। জানায াচথ াচথ নাপার 

জযা গুায় অগভনোযীচে ‚নাভু অর-অক্বফায‛ ফা রূ-ঈর-কু্বেু দজদব্রর অরাআদ 

ারাভ ফচর দেনচত িভ ন। মায জপ্রদিচত দতদন ফুঝচত িভ ন, মা নাদমর চি তা 

প্রেৃতচি ভাদরেুর ভুরে অল্লা অমমা য়া জাচরয ি জথচে য়াী। এফং তাযয 

দতদন যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص জে ফচরন, জম তাাঁয াধ য় মখন েুযাআ যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص জে দফতাদিত 

েযচফ তখন জীদফত থাোয। ঈচল্লখয য়াযাো এভয় ফাধযচেযয জল প্রাচন্ত ঈনীত 

চয়দেচরন। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص এআ েথা শুচন দফদিত ন। দেবাচফ েুযাআ তাচদয ম্মান্ত 

জগাচত্রয, ম্মান্ত ফযদিয ম্যাদনত ন্তানচে দফতাদিত েযচত াচয? তখন য়াযাো দফন 

নাপার অচরােয ঈদিদি েচযন। 

‚‚ তুদভ জম ধযচণয ফাণী জচয়চো, এ ধযচণয ফাণী মখনআ জেঈ জচয়চে, তায াচথ ত্রুতা 

েযা চয়চে‛ 

ম্যাদনত বাআযা, রিয েরুন, ‚তুদভ জম ধযচণয ফানী জয়চে‛ ফরচত এখাচন দে জফাঝাচনা 

চি? দজদব্রর অরাআদ ারাভ জম য়াী দনচয় এচদেচরন – থযাৎ েুয’অন – জিাচে 

জফাঝাচনা চি। য়াযাো ফরচেন মখনআ োচযা ঈয য়াী নাদমর চয়চে, তখন তাাঁয 
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াচথ ত্রুতা েযা চয়চে। এেথা তয। এফং াদী জথচে এয প্রভাণ ায়া মায়। োযণ 

যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص ফচরচেন ফচেচয় জফদ ত্রুতা  প্রদতেূরতায মু্যখীন য় নাফী-যাূরযা। 

জাভাতুভাঈর ফাগদাদী দে দাদফ েচয যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص এয োচে জম ফানী চয়দের, তাচদয োচে 

এভন দেেু নাদমর য়? নাঈমুদফল্লা। 

য়াযাো দে ফচরদেচরন মখনআ জোন দর দনচজচদয এেভাত্র বফধ জাভা’অ দাদফ েচয, 

দনচজচদয দখরাপা দাদফ েচয তখন তাচদয ত্রুতা েযা য় – তাআ তাযা ক্ব? 

দেয়াচয জিচত্র দেেু দনদদযষ্ট দনয়ভ নুযণ েযচত য়। দনচজয আচিভত দভদরচয় দদচর য় 

না। প্রথভত জদখচত য় জম ভূর দারীর জথচে দেয়া েযা চি, তাাঁয াচথ জম দফচফেয 

দফলচয়য ঈয দেয়া প্রচয়াগ েযা চি তায দভর অচে দে না। এফং দুদি জিচত্র ভূর 

ন্তদনযদত ফাস্তফতা এফং ঈচেয এেআ দে না। এচিচত্র জদখুন জম ঘিনা জথচে দেয়া েযা 

চি – থযাৎ য়াযাোয ফিফয – তা ফরা চয়চে এেজন নাফী জে এফং য়াীয ফযাাচয। 

এআ দুদি দফলয় মূ্পণযবাচফ চিচয উধ্বয। দেন্তু নাফী োিা অয জোন ফযদি ফা ংগ ন 

চিচয উচধ্বয না, এফং বুরত্রুদি ভুি না। এেআবাচফ য়াী র যাবু্বর ‘অরাভীচনয ি 

জথচে। য়াীয াচথ য়াী োিা অয জোন দেেুয তুরনা চত াচয না এফং য়াযাো 

দেন্তু এদিআ ফুদঝচয়চেন। 

‚তুদভ জম ধযচণয ফাণী জচয়চো, এ ধযচণয ফাণী মখনআ জেঈ জচয়চে“‛ 
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এখাচন ফরা চি য়াীয েথা, োযণ এআ েথা ফরায অচগআ য়াযাো যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص জে 

জাদনচয়চেন জম ো ‚আক্বযা দফদভ“‛ দনচয় জযা গুাচত এচদেচরন দতদন অল্লা-য ি 

জথচে জপ্রদযত দজদব্রর অরাআদ ারাভ। তাচর জদখা মাচি, মাচে ঈচেয েযা ফচর চি 

– নাফী – জ দদে দদচয় জাভাতুর ফাগদাদদয জিচত্র এআ েথা প্রচমাজয না। জমআ ফানী ম্পচেয 

ফরা চি – য়াী – জিা জাভাতুর ফাগদাদদয জিচত্র প্রচমাজয না। এফং জমবাচফ এআ ফানী 

ভূর জিচত্র এচদের – দজদব্রর অরাআদ ারাচভয ভাধযচভ – জিা এচিচত্র প্রচমাজয না। 

থযাৎ, ঈচেয, াযভভয, ভাধযভ – জোন দদে দদচয়আ এ ঘিনায াচথ জাভাতুর ফাগদাদদয 

ঘিনা জভচর না, তাচর এখাচন দেবাচফ দেয়া য়? জাভাতুর ফাগদাদী এফ দেেু ফাদ দদচয় 

শুধু ত্রুতায ংিা গ্রণ েচযচে, োযণ এিা তাচদয ফস্থায াচথ জভচর, অয তাযয 

আচিভত এিা প্রচয়াগ েচযচে দনচজচদয ঈয। 

এোিা অচযা গুরুত্বূণয েথা র, দেয়া য় েুয’অন  াদীচ দারীচরয ঈয দবদি 

েচয। য়াযাোয ফিফয এ দুচিায এেিা না। 

ফস্তুত জাভাতুর ফাগদাদী প্রিন্নবাচফ মা োচি তা চর দনচজচদয যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص এয াচথ 

এে দাাঁদিাল্লায় ভাচত। অঈমুদফল্লা, ুম্যা অঈমুদফল্লা। যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص জে তাাঁয য়াী 

াফায জপ্রদিচত জম েথা, য়াী াফায ফযাাচয ফরা চয়চে, এেজন নাফী  যাূর দচচফ 

জিা জাভাতুর ফাগদাদী দেয়া েচয দনচজচদয ফযাাচয োরাচত োয়। এফং অচর এিা 
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নতুন দেেু না,। োযণ অভযা জাদন তাযা এিা ফচর, তাচদয দফরুচদ্ধ জেঈ মুদ্ধ েযচর জ 

োদপয চয় মাচফ। [‚“তাআ াফধান, দারাতুর আরাচভয (‘আরাদভে জস্টি) দফরুচদ্ধ মুদ্ধ 

েযায োযচন তুদভ েুপচয দতত চফ, তুদভ তা ঈরদি েচযা অয না েচযা।‛] 

থে অরু ুন্না-য ফস্থান র এেভাত্র জোন নাফী দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযা োিা অয োচযা 

দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযা োঈচে োদপচয দযণত েচয না। জমভন অদর যাদদ্বয়াল্লাহু অনহুয দফরুচদ্ধ 

মুদ্ধ েযা, নযানয াাফা যাদদ্বয়াল্লাহু অনাহু তা’অরা আজভাআ’নচে োদপচয দযণত েচয দন, 

মদদ দতদন বফধ খাদরপা দেচরন দমদন াযীয়া প্রদতিা েচযদেচরন।আভাভ আফন তাআদভয়যা 

তায দেতাফ ‚অ-স্ব’দযভুর ভারুরর‛-এ [২/১৫] ঈচরভাচদয আজভায েথা ঈচল্লখ েচয 

ফচরচেন – ‚ফযদি জোন নফীচে তযা েচয জ োদপয‛। 

এেআবাচফ জম নাফীচে তযায জেস্টা েযচফ জ তায ঐ োচজয ভাধযচভ োদপয। নাফীয 

দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযা তযাচেস্টায ভচধয ন্তবুযি, এফং নাফীয দায়ায দফচযাদধতা। অয 

নাফীয দায়ায দফচযাদধতা প্রেৃতচি অল্লা-য দফচযাদধতা। এোযচণ জেঈ নাফীয দফরুচদ্ধ 

মুদ্ধ েযচর জ োদপয। দেন্তু এিা শুধু অর-অদম্বয়ায জিচত্র প্রচমাজয। জোন ফযদি ফা দর 

এিা দাদফ েযচত াচয না জম তাচদয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযায োযচণ জেঈ োদপয চয় মাচফ, 

এভনদে দতদন মদদ খাদরপা ন, যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص এয অন োোচতা বাআ ন, এফং জভচয়য 

জাভাআ ন। থে এআ অরুর গুরু, অরুর দফদ’অ, জগাভযা জাভাতুর ফাগদাদদ 
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ফরীরায় এযেভ দাদফ েচয মাচি অয াচথ াচথ, আচিভচতা দেয়া েযচে, দনচজচদয 

নাফী ملسو هيلع هللا ىلص এয ভতুরয ধচয। রা ারা য়ারা েু’অতা আল্লা দফল্লা। 

–এোিা াআখ ভুাআদদন #৭ চয়চে মা ফচরচেন তা দনচয় দেেু েথা ফরা প্রচয়াজন। াআখ 

ফচরচেনঃ 

‚এআ ঈম্যা এফং ঈচরভা জোন দফলচয়য দফচফেনা েচযন, জিাচে েুয’অন  ুন্না-য 

অচরাচে দভথযা প্রভাণ েযা মায় নাদে তায দবদিচত। থযাৎ মদদ েুয’অন  ুন্নায 

অচরাচে দভথযা না প্রভাণ েযা মায় তচফ জিা ক্ব ফচর দযগদণত চফ।‚ 

চনচেয োচে খিো রাগচত াচয, জম অচগ জেন দভথযা প্রভাণ েযায জেস্টা েযচত চফ। 

ফযাাযিা র মখন অদন জোন দেেুচে তয ধচয দনচয় দাদরর তারা শুরু েযচফন, তখন 

অদন ফধাদযতবাচফআ এভন জোন না জোন দারীর াচফন মা অদন তাঈয়ীর েচয 

অচরােয ফিফযচে তয প্রভাচন ফযফায েযচত াযচফন। জমভন মদদ অদন গণতন্ত্রচে ক্ব 

ধচয দারীর তারা শুরু েচযন তখন অদন ূযাযা দারীচরয ফযফায েযচত াযচফন। 

অদন মদদ অদভযয োচে নুযা জখাজাচে ক্ব ভচন েচয দারীর জখাজা শুরু েচযন তাচর 

অদন ভাক্কী জীফন জথচে দারীচরয তাঈয়ীর েযচত াযচফন। অদন মদদ ফাচতনী ‘আরচভয 

চি দারীর োন তাচর দজযচতয ভয়য় গুায় ফস্থাচনয ভচয়য দারীচরয ফযাখযা 
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েযচত াচযন। এবাচফ অদন জম ফস্থানআ োন তায চি দারীর জ েযা ম্ভফ 

তাঈয়ীচরয ভাধযচভ। 

জোন ফস্থানচে তয ধচয দনচয় দারীর তারা েযা র, দনচজয ভনভচতা ংচেয ঈিয 

প্রথচভ দরচখ তাযয জআ ঈিযচে দ ে প্রভাচণয জনয ফযাে েযারেুচরান েযা। এজনয 

অরু ুন্না-য দ্ধদত র এিা জদখা জম জোন ফস্থানচে দে ফাদতর প্রভাদণত েযা মায় 

নাদে। মদদ তা েযা না মায় তাচর জিাচে দ ে ফচর ধচয জনয়া য়। 

দযচচল অভযা ফরচত োআ, অভযা চক্বয ভাোদ  জনআ েুয’অন  ুন্না জথচে। অভযা 

দনচজচদয আচিভচতা ভাোদ  বতদয েচয জনআ না। মদদ অর-ক্বা’আদা এফং তাদরফান 

েুয’অন  ুন্না নুমায়ী ফাদতর ফচর প্রভাদণত য়, তচফ ভগ্র ৃদস্টজগত তাচদয 

দফচযাদধতা েযচর তাযা ক্ব চয় মাচফ না। অয তাযা মদদ েুয’অন  ুন্না-য অচরাচে 

ক্ব য়, তচফ জেঈ ত্রুতা েরুে অয না েরুে – তাযা ক্বআ থােচফ। ক্ব ত্রু ংখযা ফা 

ত্রুতায তীব্রতা দ্বাযা দনধযাদযত য় না। ক্ব দনধযাদযত য় াযীয়া-য ভাোদ  দ্বাযা। অয 

তাআ জাভাতুর ফাগদাদীয ত্রু ংখযা তাচদয ক্ব প্রভাণ েচয না, মখন তাচদয জগাভযাদ 

াযীয়া দ্বাযা প্রভাদণত। 

অয অভযা জতা এ জাদন জম ১৩ ভা ধচয অচভদযো তাচদয দফরুচদ্ধ ফদম্বং েযচর এআ 

জতয ভাচ, অচভদযো জাভাতুর ফাগদাদীয জতরফাী ট্রাচেয ফচয এেফাচযা অগাত েচয 
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দন। দেেুদদন অচগ যাদয়া প্রথভ ফাচযয ভচতা তা েচযচে। অভযা জাদন তুদেয ফাদনী এফং 

জাভাতুর ফাগদাদদয জনায জফ দেেু জায়গায় াাাদ ফস্থান েচযচে দেন্তু জেঈ োঈচে 

াভরা েচয দন। অভযা জাদন অচরচপাচত নুাআযী ফাদদন অয জাভাতুর ফাগদাদদ াাাদ 

ফস্থান েচযচে, এফং জেঈ োঈচে অক্রভন েচয দন। তাআ তাযা ত্রুতা দনচয় জমফ েথা 

ফচর জগুচরা তাচদয নফ েথায ভচতাআ ধয-তয অয মূ্পণয দভথযা দভদশ্রত। 

দনচজচদয ক্ব প্রভাচণয এআ াযেয প্রচেস্টা দতনদি দফলয় প্রভাণ েচযঃ 

১। েুয’অন  ুন্না জথচে জোন ুস্পষ্ট দারীর তাচদয োচে জনআ, জম োযচণ তাযা 

এযেভ তাঈয়ীর েচয দারীর বতদযয জেস্টা েচয। 

২। তাযা, তাচদয ভথযেযা, এফং অফু ফাযা’য [চম এআ ‚দারীর‛ প্রোচয বূদভো জযচখচে] 

ভচতা তাচদয ‚াআখযা‛ ‘আরচভয দদে জথচে দভেীন মযাচয়য। এফং এচিচত্র অরু 

ুন্না-য োআচত অরুর দফদ’অয াচথ তাচদয াদৃয জফদ। 

৩। তাযা দনচজচদয এআ দারীচরয বাফ ম্পচেয জাচন, এফং এজনয জমচোন ভূচরয দারীর 

বতদয েচয দনচত চেষ্ট য়, এফং এেআ াচথ েুয’অন-ুন্না ফাদ দদচয় অচফগ দবদিে 

প্রোযন োরায় ভথযেচদয ভন জয় েযায জনয। েুয’অন ুন্না-য ফদচর তাআ তাযা দফজয় 

জযন, ত্রু ংখযা, তাচদয ‚যাচেয‛ প্রাযচে ক্ব ফায দারীর ফচর ঈস্থান েচয। 
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অল্লা ুফানাহু য়া তা’অরা জমন অভাচদয তাঈপীে দান েচযন দযাতুর ভুস্তাক্বীচভয 

ঈয ির থাোয, েুয’অন  ুন্না অেচি ধচয থাোয, এফং অরু ুন্না য়ার 

জাভা’অয ভানাচজ দফের থাোয। অভযা অল্লা যাভানুয যাীচভয োচে অশ্রয় োআ, 

জখয়ার-খুদ  খাচাচতয নুযণ জথচে এফং অরুর দফদ’অয ভ্রাদন্তভূচত দতত 

য়া জথচে। 

 

 

 

জাভাতুর ফাগদাদদয মুদিখন্ডনঃ ৩ 

‚দেবাচফ জতাভযা অভাচদয খায়াদযজ ফরচত াচযা?” 

াআখ অবু্দল্লা অর-ভুাআদদন 

জাভাতুর ফাগদাদী ফচরঃ দেবাচফ জতাভযা অভাচদয খায়াদযজ ফরচত াচযা, মখন 

খায়াদযজযা েফীযা গুনায ঈয তােদপয েচয অয অভযা েফীযা গুনায ঈয তােদপয 

েদয না?  



 জাভাতুর ফাগদাদদয মুদিখন্ডন – ঈস্তাদ অফু অন য়ায অর দদি 

এ দফভ্রাদন্তয জফাফ র দনম্নরূঃ 

১। তাযা প্রোচয ফায ঈয তােদপয েচয না, দেন্তু তাচদয োজ জথচে প্রভাদণত য় 

তাযা দফদবন্ন গুনায োযচণ চনেচেআ তােদপয েচয, এিা স্পষ্ট য় মখন অভযা তাচদয 

এফ নীদতয ফাস্তদফে প্রচয়াচগয দদচে তাোআ। তাযা এেজন গুনাগাচযয াচথ জযেভ 

অেযণ েচয মা এেজন োদপচযয াচথ েযা ঈদেৎ। জমভনঃ যভদ্বাচন দদচনয জফরায় 

ানাায েযায োযচণ গুনাগায ফযদিচদয প্রদত তাচদয অেযণ। 

এোিা অর-অদনাদন দেেুদদন অচগ তায ফিচফয ফচরচে, মাযাআ জাভাতুর ফাগদাদীয 

দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযচফ তাাঁযাআ োদপয চয় মাচফ, তাযা ঈরদি েরুে ফা না েরুে। থযাৎ জম 

ফযদি জাভাতুর ফাগদাদীয জিচত্র মুদ্ধ েযচফ জ ফুঝুে অয না ফুঝুে, ফযচিচত্র োদপয ফচর 

গণয চফ। মদদ  অত্বযিাচথয জোন ফযদি জাভাতুর ফাগদাদীয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েচয, তা জ 

োদপয চয় মাচফ – অদনানীয েথা নুমায়ী। থে এয অচগ এআ এেআ ফযদি অল্লা-য 

েভ েচয ফচরদের মাযা জাভাতুর ফাগদাদীয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েচয, তাচদযচে জাভাতুর 

ফাগদাদী তােদপয েচয না। 

২। পরাপচরয দদে দদচয় জাভাতুর ফাদাদীয তােদপয অয েফীযা গুনায ঈয ূফযমুচগয 

খায়াদযজচদয তােদপয াদৃযূণয। অয াযীয়ায ঈচেযআ থাচে পরাপচরয দদচে নজয 

জদয়া। মদদ তােদপচযয পরাপর র – ভুদরভচদয জান-ভার ারার েযা – তচফ দনিয় 
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জাভাতুর ফাগদাদী এআ োজদিআ েযচে। তাযা তুিাদততুি জুাচত ভুদরভচদয যি ারার 

জঘালণা েচয। এেআবাচফ তাযা ভুদভনচদয বূদভচে [চমভন জাআ অর পাদতয দনয়ন্ত্রণাধীন 

বূদভ, তাদরফাচনয দনয়ন্ত্রণাধীন বূদভ, আচয়চভচন অর-ক্বাআদায দনয়ন্ত্রণাধীন বূদভ আতযাদদ] দারুর 

াযফ জঘালণা েচয, অয দনচজচদয ঞ্চরচে দারুন অভান জঘালণা েচয। 

াআখুর আরাভ আফন তাআদভয়যা যাদভাহুল্লা, ভাজভু অর পাতায়া (৭৩/১৯) এ ফযাখযা 

েচযচেনঃ 

‚খাচযদজচদয প্রদতদি প্রজন্ম/দর, ভুদরভচদয ঈয তােদপয  তাচদয যি ারার েযায 

দদে দদচয় এচে চযয াচথ াদৃযূণয। অয তাযা এিা েচয চি  ধাযণায ফফতযী 

চয়, অয এভন ফ োচজয োযচণ, জমগুচরাচে তাযা েুপয ভচন েচয, দেন্তু অদচত 

জগুচরা েুপয না।‚ 

৩। খায়াদযজ ফায জনয ের েফীয গুনায ঈয তােদপয েযচত চফ, এভনিা 

অফযে না। ভুদরভ ঈম্যায আদতাচ শুরু জথচে অজ মযন্ত জমফ খায়াদযজ জাভা’অয 

ঈত্থান ঘচিচে, তায ফগুচরাআ জম গুনায োযচণ তােদপয েযচতা, এভন না। জমভন 

নাজদাত খাচযদজযা (মাচদয জনতা দের নাজদা আফন অদভয অর-ানাদপ) েফীযা 

গুনাোযীয ঈয তােদপয েযচতা না। এোযচণ েফীয গুনায ঈয মাযা তােদপয েচয 

না, তাযা খাচযদজ চত াচয না, এভন জোন ফাধযফাধেতা জনআ। খাচযদজ র এভন ফ 
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দর/জাভা’অ মাযা বফধ বাচফ ভুদরভচদয তােদপয েচয, এফং ভুদরভচদয যিচে ারার 

েচয জনয়। জম ফযদি এভন েচয, জ েফীয গুনায োযচণ োঈচে োদপয জঘালণা েরুে 

অয না েরুে, জ খাচযদজচদয ন্তবুযি। 

৪। তােদপচযয দফদবন্ন রূ অচে। জমভন, েফীযা গুনাোযীয ঈয তােদপয, দেংফা এভন 

োচজয োযচণ োঈচে তােদপয েযা জম োজ গুনাআ না, দেংফা চি ফা ধাযণায 

ফফতযী চয় তােদপয েচয, দেংফা এভন ফযাাচয তােদপয েযা জমগুচরায জিচত্র দবন্ন দবন্ন 

আজদতাচদয োযচণ আখদতরাপ অচে, দেংফা জপ্রিাি  ফাস্তফতা দফচফেনা না েচযআ, ঈময 

দফচফেনা না েচযআ তােদপয েযা। 

৫। ের খায়াদযচজয প্রেৃত জভৌদরে বফদষ্টয রঃ াযীয়া ম্যত বফধ োযণ োিা এভন 

োঈচে তােদপয েযা, মায ঈয তােদপয প্রচমাজয না। অয এয পরাপর র এভন োচযা 

তযাচে বফধতা জদয়া মায তযায বফধতা াযীয়া জদয় না। খাচযদজযা দেেু স্বতন্ত্র  দনদদযষ্ট 

ভূরনীদত ফাদনচয় জনয়  গ্রণ েচয, অয এআ ফযাাচয মাযা ভতদফচযাধ েচয তাযা তাচদয 

োদপয গণয েচয। 

ডঃ অর-য়াআ ফচরচেনঃ আফন তাআদভয়যা এফং তায ভচতা নযানয ঈচরভায ফিফয জথচে 

এিা স্পষ্ট চয় মায়, তাযা খায়াদযচজয থযচে শুধু জফ দচরয ভচধয ীভাফদ্ধ যাচখন না, 

মায ভদ খায়া ফা দমনা েযায ভচতা েফীযা গুনায োযচণ তােদপয েচয। ফযং আফন 
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তাআদভয়যা তাচদয (খাচযদজচদয) ফদণযত েচযচেন এভন দেেু জরাে দচচফ মাযা য়চতা এভন 

োজচে িভা েচয দদচত াচয জম োজ অচর ারার, তাআ এচত িভায প্রশ্ন অচ না। 

দেংফা তাযা জোন জনে অভরচে াযাভ দচচফ থফা জোন াযাভ োজচে েুপয দচচফ 

গণয েচয। তাযা য়চতা এভন োজচে গুনা ভচন েচয জম োজ াযীয়া নুমায়ী গুনায 

োজ না। অয এফ ভ্রাদন্তয ঈয দবদি েচয তাযা তােদপয েচয এভন ফ ভানুলচে, মাযা 

তাচদয (থযাৎ খাচযদজচদয) খাচাচতয াচথ এেভত জালণ েযচত স্বীেৃদত জানায়। 

নুন্ধানী ঈচরভাযা এ ফচরচেন জম েদফযা গুনায োযচণ তােদপয েযায এআ বফদষ্টয 

চযয দদচেয খাচযদজচদয ভচধযআ শুধু জদখা দগচয়দের। োযণ এচতা জানা েথা জম 

খাচযদজচদয প্রথভ প্রজন্ম ‘অরী যাদদ্বয়াল্লাহু অনহুয ঈয তােদপয েচযদের দনযচি 

াযীয়া অদারচতয ভধযস্থতা জভচন জনফায োযচণ – অয এোজ জতা জাচয়জ  ারার 

দের, অয এ জোন েদফযা গুনা না। অয খাচযদজচদয অদদ দতা দু্বর-খুয়াআদযা 

যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص জে িাতদুষ্টতা  না-আনাদপয দবচমাচগ দবমুি েচযদের, োযণ 

যাূরুল্লাملسو هيلع هللا ىلص দেেু ভানুলচে নযচদয তুরনায় জফদ দদচয়দেচরন, এয দ্বাযা তাচদয 

হৃদয়ভূচে নযভ েযায জনয। অয এচতা দের এেদি বফধ োজ। 

৬। অয এিা জোন অফযেতা না জোন দর ফা জাভা’অচে খায়াদযজ চত চর তাচদয 

ভচধয প্রথভ মুচগয খায়াদযচজয প্রদতদি বফদষ্টয থােচত চফ – জমভনিা অভযা আদতূচফয 
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ফচরদে। ফযং মদদ দধোং বফদষ্টয তাচদয ভচধয থাচে তচফ জিাআ মচথষ্ট। জোন দরচে 

তখনআ খায়াদযজ ফরা য়, মখন তাচদয দধোং ফিফয  োজ অদদ খাচযদজচদয াচথ 

াদৃযূণয য়, থফা জভৌদরে বফদচষ্টযয দদে দদচয় তাযা াদৃযূণয য়। জমভনিা – অ 

াদতদফ ফযাখযা েচযচেন। 

-াআখ অবু্দল্লা অর ভুাআদদনয ফিফয ভাপ্ত। 

 

প্রাদেে অচরােনাঃ 

াআচখয এআ অচরােনায় জাভাতুর ফাগদাদী এফং তাচদয ভথযে জগািীয এেদি তযন্ত 

প্রধান  গুরুত্বূণয ভ্রাদন্তয েথা ঈচ  এচচে। এআ দর  তাচদয ভথযেযা প্রায়আ মুদি 

জদখায় – তাযা জমচতু েদফযা গুনায ঈয তােদপয েচয না তাআ তাযা েখচনা খাচযদজ 

চত াচয না। তাযা াচথ অয দেেু বফদচষ্টযয েথা ফচর, জমভন খাচযদজচদয ভাথা 

োভাচনা চফ, আতযাদদ। থযাৎ তাচদয মুদি র এফ বফদষ্টয না থােচর োঈচে খাচযদজ 

গণয েযা মাচফ না। থে অভযা জাভাতুর ফাগদাদী ভুদরভচদয  ভুজাদদদচনয ঈয এভন 

ফ োযচণ তােদপয েচযচে জমগুচরায ঈয তােদপয েযা অরু ুন্না য়ার জাভা’অ 

বফধ ভচন েচয না, এফং এ তােদপচযয ঈয দবদি েচয ভুজাদদদনচে তযা েচযচে। তাযা 

এভনিা েচযচে াচভ, দরদফয়াচত, আচয়চভচন এফং অপগাদনস্তাচন। মদদ মখনআ তাচদযচে 
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এআ তােদপদয নীদতয ফযাাচয প্রশ্ন েযা য় তখনআ তাযা াচভয দপতনা দনচয় দফস্তয 

অচরােনা শুরু েচয, মায জফদয বাগ জুচি থাচে অচফগী েথাফাতযা এফং দফত্র কু্বয’অচনয 

‘অভ দেেু অয়াত। এোিা চনচে ফায এিা স্বীোয েযচত োননা জম জাভাতুর ফাগদাদী 

ের ভুজাদদদনচে তােদপয েচয, এফং এআ তােদপয দরগত বাচফ এফং ফযদিগতবাচফ 

[তােদপয ভুয়া’আদয়ন]। এয দতনদি প্রভাণ এখাচন জদয়া র মা জথচে এআ দচরয 

তােদপচযয নীদত ম্পচেয ধাযণা ায়া মাচফ। এআ দতনদি োিা অয চনে প্রভাণ 

দফদযভান, তচফ এআ দতনদিচে প্রাধানয জদয়া র, োযণ এগুচরা তাচদয বফদশ্বে দপদয়ার 

প্রোনায় স্থান জচয়চেঃ 

১। ৫আ যাভাদ্বান ১৪৩৬ দজযীচত অর-পুযক্বান দভদডয়া জথচে প্রোদত জাভাতুর ফাগদাদীয 

দপদয়ার দফফৃদত ‚জ জরাচেযা, জতাভযা অল্লা-য দদচে অফানোযীচদয ডাচে ািা 

দা!‛ [Oh our people, respond to the caller of Allah‛] । এ দফফৃদতচত অর-

অদনানীআ ফচরচে- ‚“তাআ াফধান, দারাতুর আরাচভয (‘আরাদভে জস্টি) দফরুচদ্ধ মুদ্ধয 

েযায োযচন তুদভ েুপচয দতত চফ, তুদভ তা ঈরদি েচযা অয না েচযা।‛ থযাৎ জম 

তাচদয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযচফ জআ োদপয। এআ নীদত জোনবাচফআ াযীয়া দ্বাযা ভদথযত নয়, 

এফং অরু ুন্না এআ নীদতচত দফশ্বা েচয না। মদদ অরু ুন্না এআ নীদতচত দফশ্বাী 

চতা, তচফ খুরাপাচয় যাদদায ন্তবুযি অরী যাদদ্বয়াল্লাহু অনহুয দফরুচদ্ধ মুচদ্ধয োযচণ অর 
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মুফাআয, তারা, ভু’অদফয়া, অআা, অভয আফনুর অ আতযাদদ াাফা োদপয ফচর গণয 

চতন – যাদদ্বয়াল্লাহু অনহুভ য়া আজভাআন। এ ফযাাচয দফস্তাদযত িায জনয জদখুনঃ 

http://tinyurl.com/nurvsak, এফং 

http://tinyurl.com/jumrf5f 

২। জাভাতুর ফাগদাদীয দপদয়ার ভযাগাদমন দাদফচেয ১০ভ ংখযায় [ৃঃ ৪২ জথচে শুরু] 

‚They are not lawful spouses for each other‛ [তাযা এচে চযয জনয স্বাভী-স্ত্রী 

দচচফ বফধ নয়] ীলযে এে অদিযচেচর ঈম্য ুভাআয়যা অর ভুাদজযা নাচভ এে তবাগযা 

নাযী পাতায়া দদচয়চে, াচভয ের ভুজাদদদচনয স্ত্রীচদয তাচদয দনজ দনজ স্বাভীয তারাে 

চয় জগচে, োযণ এের ভুজাদদদন জাভাতুর ফাগদাদীয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযায োযচণ ভুযতাদ 

চয় জগচে। অয তারাে চয় মাফায োযচণ, এআ ভুদরভাযা এখন দমনায ফস্থায় অচে। 

এআ ফিফয জথচে জফাঝা মায়, জাভাতুর ফাগদাদীয এআ তােদপয শুধু দরগত বাচফ ভুজাদদদন 

দরগুচরাচে তাআপাতুর েুপয ফা েুপচযয দর দচচফ জঘালণায ভচধয ীভাফদ্ধ না। ফযং 

তাযা প্রদতদি দচরয ন্তগযত প্রদতিী ভুজাদদচে অরাদা, অরাদা বাচফ ভুযতাদ ভচন েচয। 

থযাৎ এদি তােদপয অর-ভুঅআন। এোিা অফু ভাআাযা অ-াভী নাচভ এে ঈন্মাদ, 

অযদফচত প্রোদত অচযেদি দপদয়ার ফিচফয এআ ধযচণয েথা ফচরচে। 
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৩। ২০১৫ এয চটাফচয প্রোদত অর অদনানীয ‚‚োদপযদদগচে ফচর দদন, খুফ 

দগগীযআ জতাভযা যাবূত চফ“‛ ফিচফযয ভাধযচভ তাযা দুদনয়ায ের ভুদরভ দর এফং 

ভুজাদদদন জাভা’অ, মাযা আরাচভয জনয োজ েযচে; তাচদয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ জঘালণা েযচরা। 

এফং ফরচরা ‚ধাযাচরা েুদয‛ অয ‚ফি দফদীণযোযী ফুচরি‛ োিা এআ ভুদরভচদয জদয়ায 

ভচতা অয জোন জফাফ তাচদয [জাভাতুর ফাগদাদীয] জনআ। অদনানী এ ফিফয জঘালণা েচয, 

‚অভযা দরগুচরাচে দফদিন্ন েযচফা, ফ তানজীভ এফং তাাঁচদয ঐেযচে নষ্ট েযচফা, দনিয় 

অভযা এরূ েযচফা, োযণ এআ জাভা’অ/দর োিা অয জোন [বফধ] জাভা’অ/দর জনআ। 

তাআ ফ তানজীভ ধ্বং জাে, ফ দর, দব্রচগড অয ফাদনী ধ্বং জাে। অভযা ফ 

দব্রচগড  ফযািাদরয়নচে দেন্ন েযচফা ,অভযাআ ভুদরভচদয জনয এেভাত্র বফধ জাভা’অ‛, 

এফং জম ফাআয়া জদচফ না, তায এেভাত্র প্রায র ‚ধাযাচরা েুদি‛ থফা ‚ফিদফদীণযোযী 

ফুচরি‛, অয তাযয জাদদরয়যাচতয ভৃতুয। মাযাআ জাভাতুর ফাগদাদীচত জমাগ জদচফ না, এফং 

জাভাতুর ফাগদাদীয ‚দখরাপা‛-জে স্বীোয েযচফ না, তাচদযচে ‚ধাযাচরা েুদয‛ অয ‚ফি 

দফদীণযোযী ফুচরচিয‛ ভাধযচভ জফাফ জদয়া চফ, এফং তযা েযা চফ। 

এ ফিচফযয ফযাাচয দফস্তাদযত জানচত িুনঃ 

http://tinyurl.com/zuwflt4 
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এ ফিফযগুচরা জথচে প্রভাদণত য় জাভাতুর ফাগদাদীয অক্বীদা র, তাচদয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযা 

েুপয, অয জম তাচদয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযচফ জ োদপয চয় মাচফ। এফং তাযাআ ভুদরভচদয 

এেভাত্র বফধ জাভা’অ। অয এ র জ এেআ জগাভযাদ মা এয অচগ অরচজদযয়ায GIA 

এফং জাভাতুর ভুদরদভন তথা অত-তােদপয য়ার দজযায ভচতা খাচযদজ জাভা’অগুচরায 

ভচধয জদখা দগচয়দের। এফং এয অচগ ূফযমুচগয খাচযদজচদয ভচধয জদখা দগচয়দের। 

খাচযদজচদয বফদষ্টযঃ 

খাাায়াদযজ এফং ের দফদ’অদত জাভা’অয জভৌদরে বফদষ্টয জানায জিচত্র াআখুর 

আরাভ আফন তাআদভয়যায দনচম্নাি ঈদিদ্বয় প্রচমাজযঃ 

‚এফং অরুর ায়ায [চমফ জরাচেযা দনচজচদয জখয়ার খুদয নুযণ েচয] চনচেআ 

ভনগিা দফদবন্ন ভত ঈদ্ভাফন েচয, অয মাযা তাচদয এআ দফদ’অদত ভতাভচতয াচথ এেভত 

জালণ েযচত ম্যত য়, তাাঁচদযচে তােদপয েচয।‚ 

‚অরুর দফদ’অয বফদষ্টয র তাযা জোন এেদি নতুন দফলয় ঈদ্ভাফন েচয এফং তাযয 

এআ নফ ঈদ্ভাদফত দফলয়চে দ্বীচনয ভচধয য়াদজফ েচয জনয়। এফং এফ নফ ঈদ্ভাদফত 

দফলয়চে অক্বীদায দফচিদয ং ফাদনচয় জনয়। অয এোযচণ ভুদরভচদয জবতয জথচে 

মাযা এফ দফলচয় তাচদয াচথ দদ্বভত জালণ েচয তাচদয ঈয তাযা তােদপয েচয, এফং 

তাাঁচদয যি ারার জঘালণা েচয, জমযেভ খায়াদযজ এফং জাদভয়যাযা েচযদের।‛ 
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েফীযা গুনা দেম্বা গুনায োযচণ ভুদরভচদয তােদপয েযা, খাচযদজ ফায জনয জোন 

ফয ারনীয়, ফাধযতাভূরে তয না। ফযং খাচযদজ ফায তয ফা খাচযদজচদয ভূর বফদষ্টয 

র তাযা এভন োচজয জনয ভুদরভচদয োদপয জঘালণা েচয মা েুপয না। এগুচরা েফীযা 

গুনা চত াচয, গীযা গুনা চত াচয, জোন জাচয়জ োজ চত াচয এভনদে 

প্রংনীয় োজ চত াচয। এফং ভূর খায়াদযজচদয বফদস্ট এিাআ দের। যফতযীচত 

তাযা দফদবন্ন দচর বাগ য়, দেন্তু প্রদতদি বাগ এআ বফদস্টদি ফজায় যাচখ – তাযা ভুদরচভয 

এভনফ োচজয জনয োদপয জঘালণা েচয – জম োজগুচরা েুপয না। াাদ খাচযদজচদয 

এচেেদি দপযো, দনচজচদয ভচতা েচয অচযা দেেু নীদত জমাগ েচয জনয়। 

অদদ খায়াদযজ ারুদযয়যাচদয ফযাাচয অরু ুন্না-য ফস্থান এআ দের জম – তাযা 

[ারুদযয়যা-খায়াদযজ] এভন ফস্থাচনয ঈয দবদি েচয ভুদরভচদয োদপয জঘালণা েচয, 

জমগুচরা অরু ুন্নায ভচত বফধ না। এফং তাচদয ভ্রান্ত ফস্থান  ভ্রান্ত তােদপচযয ঈয 

দবদি েচয তাযা ভুদরভচদয তযা েচয। 

এেথায প্রভাণ র অরী যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু এফং ভু’অঈদয়অ যাদদ্বয়াল্লাহু অনহুয ঘিনা। 

অরী যাদদ্বয়াল্লাহু জম খাচযদজচদয তযা েচযদেচরন, তাচদযচে দতদন যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু জচন 

জচন দজচে েচযন দন, তাযা গুনা-য োযচণ তােদপয েচয দে না। অয না শুধুভাত্র 

াচেয দফচযাদধতা েযায োযচণ ারুদযয়যাচদযচে াাফাচয় জেযাভ যাদীয়ারাহু অনহুভ 
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য়া আজভা’আন খাচযদজ ফচর নাি েচযদেচরন। ফযং তাচদয দফরুচদ্ধ মুদ্ধ েযা চয়দের 

যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص তাচদয জম ফণযনা দদচয়দেচরন, তায দবদিচত। 

ারুদযয়যা-খায়াদযজ অদর যাদীয়াল্লাহু অনহুচে জোন গুনায দবদিচত তােদপয েচয দন। 

তাযা অদর যাদদ্বয়াল্লাহু অনহুচে তােদপয েচযদেচরন োযণ দতদন যাদদ্বয়াল্লাহু অনহু দন্ধ 

দনযচনয জনয এেদি দনযচি াযীয়া অদারত স্থান এফং এআ দনযচি াযীয়া 

অদারচতয যায় জভচন দনচত যাদজ চয়দেচরন। এিা েফীযা ফা গীযা জোন ধযচণয গুনাআ 

দের না। ুতযাং অভযা মদদ ধচয জনআ – শুধু মাযা গুনা-য োযচন ভুদরভচদয তােদপয 

েচয তাযাআ শুধু খাচযদজ – তাচর মাযা অরী যাদদ্বয়াল্লাহু অনহুচে তােদপয েচযদেচর, 

নযানয াফাচয় জেযাভ যাদদয়াল্লাহু অনহুভ য়া আজভাআ’ন  তৎোরীন ের ভুদরভচে 

তােদপয েচযদের, তাযা খাচযদজ দের না! 

ুতযাং জফাঝা জগর, থযাৎ, ‚মাযা েফীযা গুনায ঈয তােদপয েচয‛- শুধুভাত্র তাযাআ 

খাচযদজ এিা বুর ধাযণা। এেআবাচফ ভাথা োভাচনা না চর খাচযদজ ফরা মাচফ না, 

যজঃস্রাচফয ভয় ারাত নাযীচদয ঈয পযম এভন ভচন না েযচর খাচযদজ ফরা মাচফ না- 

এগুচরা ভ্রান্ত ধাযণা। অরু ুন্নায ূফযফতযী মুচগয ঈচরভাগণ জম ফ দরচে খাচযদজ 

ফচরচেন তাচদয ফায দে ভাথা োভাচনা দের? অত তােদপয য়ার দজযায দযচদয 
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দে ভাথা োভাচনা দের? শুেদয ভুস্তপায দে ভাথা োভাচনা দের? খাচযদজচদয প্রদতিী দচরয 

ভচধয দে এভন ফযদি দের মায এেদি াত স্ত্রী জরাচেয জোি স্তচনয নযায় দের? 

ভূরত এআ ধযচণয ভ্রাদন্তয োযচণ, অক্বীদা  ইভাচনয জিচত্র মাচদয ভচধয গুরু, জগাভযাদ 

 দফেুযদত দফদযভান, তাচদয ধযানধাযণা প্রায  প্রোচযয থ ুগভ য়। োযণ মখনআ জোন 

ুস্পষ্টবাচফ প্রভাদণত অভর  অক্বীদায ফযাাচয তাচদয দজচে েযা য়, তাযা ফচর – 

‚অভযা জতা গুনায োযচণ তােদপয েদয না, অভাচদয ভাথা জতা োভাচনা না অভযা 

দেবাচফ খাচযদজ আ?‛ দেন্তু ফাস্তফতা র এআ জম, তাচদয অক্বীদা র চি এফং 

দবচমাচগয দবদিচত তােদপয েযা এভন ফ দফলচয়য ফযাাচয জমগুচরা োঈচে আভাচনয 

জথচে জফয েচয জদয় না। এফং তাচদয ভানাজ ফা দ্ধদত র তােদপচযয ফযাাচয েযভহী 

য়া, এফং দনয়ভভূচয প্রচয়াগ েযা। জমভন – অল্লাহ্   যাূর ملسو هيلع هللا ىلص মাচদয োদপয 

ফচরচেন, তাচদয জম োদপয ফচর না জ দনচজ োদপয। এআ দ ে দনয়ভচে তাঈয়ীর ফা 

ফযাখযা েচয তাযা দ্বীচন নতুন এে দনয়ভ ঈদ্ভাফন েচয জনয় জম- ‚অদভ ফা অভযা মাচে 

োদপয ফরদে তাচে মাযা োদপয ফচর না তাযা োদপয।‚ থযাৎ ভূরত মাযাআ তাচদয াচথ 

দদ্বভত জালণ েচয, তাাঁচদয ফায আভান এআ ধযচণয জরাচেয োচে প্রশ্নদফদ্ধ চয় চি। 

তাচদয াচথ এেভত জালণ েযাচে তাযা আভাচনয ূফযতয ফাদনচয় জনয়। 
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প্রেৃতচি খাচযদজচদয ভূর বফদষ্টয র র তাযা ভুদরভচদয যি ারার েচয জনয় এফং 

এিাচে আফাদাত ভচন েচয। এফং এযভচধয ন্তবুযি চফ যীয়া ননুচভাদদত জমচোন 

োযচণ ভুদরভচদয তযা েযা। এিা েফীযা গুনায জনয, নাদে গীযা গুনা-য জনয, নাদে 

ভুস্তাাচফয জনয, নাদে ভােরুচয জনয, এযেভ জোন দেেু দনদদযষ্ট েচয াদীচ ফরা য় দন। 

তাআ অভযা বফদষ্টয দচচফ গ্রণ েযচফা জম, ‚তাযা ভুদরভচদয তযা েযচফ। আদতা 

জথচে জদচখ মায় জম ফ খায়াদযজ দেন্তু জোন দফদধ দনচলধ োিা েফীযা গুনায ঈয 

তােদপয েযত না। 

জাভাতুর ফাগদাদীয ভথযেচদয প্রদত দেেু প্রশ্নঃ 

াআখ অবু্দল্লা অর-ভুাআদদনয ফিফয এফং ঈচযাি অচরােনায অচরাচে দেেু প্রশ্ন 

অভযা জাভাতুর ফাগদাদীয ভথযেচদয জনয ঈস্থান েযচত োআ। অভযা োআ, জাভাতুর 

ফাগদাদীয ভথযেযা ৎবাচফ, অদনানী-দাদফে এফং জাভাতুর ফাগদাদীয নয দপদয়ার 

দফফৃদতচত তােদপচযয ফযাাচয তাাঁচদয জম নীদতভূ  ফিফয প্রোদত চয়চে জগুচরা 

জভচন এ প্রশ্নগুচরায ঈিয জদচফন, এফং জোন বদ্বতনীদতয নুযণ েযচফন না। ৎ বাচফ, 

াচয াচথ, দনচজচদয ঈভাযা  ‚দখরাপাচতয‛ নীদতয নুযণ েযচফন, এফং তযচে 

জগান েযচফন না, এফং বয় েযচফন না এ ফযাাচয জোন দনিাোযীয দনিা। 
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১। প্রথভ প্রশ্ন। যাদয়ায দফরুচদ্ধ অপগান দজাচদয ভয় ৭দি ভুজাদদদন দর দের। মায 

জনতৃচত্ব দের গুরাফুেীন জেভদতয়যায, ফুযানুেীন যাব্বানী, আঈনু খাদর, অবু্দয যাদব্ব 

যাুর াআয়যাপ, গাআরাদন, জভাজাচেদদ অয জভাাম্যাদদ। এেথা ফায জানা জম জেভদতয়যায, 

যব্বানী প্রায় ফ জনতাআ াদেস্তাচনয অআএঅআ-এয োে জথচে াাময  প্রদিন 

গ্রণ েচয। অয অআ.এ.অআ এয ভাধযচভ যাচভদযো ঈচযাি জফ দেেু দরচে স্টীোয 

দভাআর জদয়, জমিা মুচদ্ধয জভাি ঘুযাচত গুরুত্বূণয বূদভো যাচখ। এচদয ভচধয জফ দেেু 

েভযান্ডায জতা যাচভদযোচত দগচয়দের। এআ াত জনিায দচরয ভন্বচয় আরাদভে আঈদনদি 

প অপগাদনস্তান ভুজাদদদন – গচি ঈচ । থযাৎ এআ প্রদতিী দর দের যাদয়ায দফরুচদ্ধ 

এচে চনযয দভত্র। এেথা জানা জম, অযফ ভুজাদদদন এআ াততী দচরয দফদবন্নদিয 

ধীচনআ দজাদ েচযদেচরন, দফচল েচয আঈনু খাদর এফং াআয়যাচপয দচরয ধীচন। 

প্রশ্ন র, াআখ ঈাভা যাদভাহুল্লা জমচতু আঈনু খাদরচয দচরয ধীচন দেেু জায়গায় 

দজাদ েচযদেচরন। অয আঈনু খাদর জমচতু জেভদতয়যাচযয দভত্র দের, অয 

জেভদতয়যায জমচতু ভুযতাদ াদেস্তান যোচযয োে জথচে স্ত্র দনদির, তাআ ভুযতাদ 

জেভদতয়যাচযয দভত্র ফায োযচণ আঈনু খাদর ভুযতাদ, অয ভুযতাদ আঈনু খাদরচয 

দেংফা নয জোন ভুজাদদদন জনিায ধীচন মুদ্ধ েযায োযচণ, ঈাভাচে তােদপয েযা চফ 

না জেন? 
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মদদ োতায ভুযতাদ, অয োতাচযয োে জথচে াাময জনয়ায োযচণ অযায ভুযতাদ, অয 

ফাাচযয দফরুচদ্ধ অযাচযয াচথ দভত্রতায োযচণ জাফাত অর-নুযা, জাফাত অর-

ভুযতাদীন য়, জমযেভ দাদফচে চনে ফায দাদফ েযা চয়চে, তাচর জেন আঈনু খাদরচয 

ধীচন থাোয োযচণ ঈাভা ভুযতাদ চফ না? 

২। দদ্বতীয় প্রশ্ন। াআখ ঈাভা যাদভাহুল্লা াদেস্তাদন অআ.এ.অআ এয তৎোরীন প্রধান 

াদভদ গুচরয াচথ জদখা েচযদেচরন, তাচর জেন াআখ ঈাভাচে যাদভাহুল্লা তাগুচতয 

এচজে দেংফা ভুযতাদ ফরা চফ না? 

৩। াআখ অবু্দল্লা অমমাভ যাদভাহুল্লা, াদেস্তাচনয ভুযতাদ াে দজয়াঈর চেয 

প্রংা েচযচেন (তাপদয ূযা তাফা দ্রষ্টফয), মা জথচে প্রভাণ য় দতদন এআ ভুযতাদচে 

ভুযতাদ ফচর ভচন েযচতন না। তাচর াআখ অবু্দল্লা অমমাভচে যাদভাহুল্লা ভুযতাদ ফরা 

চফ না জেন? 

৪। গন্ততাদন্ত্রে ংচদয ের দযচে াআখ অবু্দল্লা অমমাভ যাদভাহুল্লা ভুযতাদ ফচরন 

দন। ফযং চনে জিচত্র তাাঁচদয প্রংা েচযচেন – তাচর জেন াআখ অবু্দল্লা অমমাভচে 

যাদভাহুল্লা ভুযতাদ ফরা চফ না। 

৫। অজচে দদযয়াচত দি-দদযয়ান অদভয FSA জমভন গণতচন্ত্রয জনয ফা চফযাচ্চ আরাদভ 

জেবাচযয গণতচন্ত্রয জনয মুদ্ধ েযচে, জতভদন অপগাদনস্তাচনয ৭ ভুজাদদদন দচরয ন্তবুযি 
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National Islamic Front of Afghanistan – ভুযতাদ জদয ায প্রতযাফতযচনয চি 

দের। অয এ দরদিয াচথ ঐেয দের ফাদে ৬দি দচরয। তাচর এ দচরয াচথ দভচর োজ 

েযায োযচণ জেন, াআখ ঈাভা যাদভাহুল্লা, াআখ অবু্দল্লা অমমাভচে যাদভাহুল্লা 

তােদপয েযা চফ না? 

৬। তাদরফান ৯০-এয দচে দেেু তয াচচি জাদতচে জমাগ জদয়ায অচফদন েচযদের, 

দুঃস্থ অপগানচদয জনয ত্রান াফায জনয। এেথা াআখ ঈাভায যাদভাহুল্লা জানা দের। 

শুধু ঈাভায না ফাযআ এিা জানা দের, এিা জগান দেেু দের না। তা চে দতদন দেবাচফ 

অভীরুর ভু’ভীদনন ভুল্লা ভুাম্যাদ ঈভাযচে যাদভাহুল্লা ফাআ’য়া দদচরন? দেবাচফ াআখ 

অফু ভুাফ অর-মাযক্বাঈয়ী এেথা জজচন অপগাদনস্তাচন থােচরন এফং ঈাভাচে 

যফতযীচত ফাআ’য়া দদচরন, জম ঈাভা এফ জজচনশুচন ভুল্লা ঈভাযচে ফাআ’য়া দদচয়দের? 

জেন ঈাভা যাদভাহুল্লা তােদপয েযচরন না ভুল্লা ঈভাচযয ঈয? জেন অর-মাযক্বাঈয়ী 

যাদভাহুল্লা তােদপয েযচরন না ভুল্লা ঈভায যাদভাহুল্লা  ঈাভায যাদভাহুল্লা ঈয? 

জে অর-মাযক্বাঈয়ী এফং ঈাভা – দুজনচেআ এোযচণ তােদপয েযা চফ না? 

৭। জদআয অম-মুয জথচে জাভাতুর ফাগদাদদয প্রোদত এেদি দপদয়ার দবদডচত অফু 

ভাআাযা অ-াভী ফচরচে অভীরুর ভুভীদনন ভুল্লা অখতায ভানুয াদপমাহুল্লা তাগুত, 

এফং তাদরফান তাগুত। 
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ূযা দনায ৭৬ নম্বয অয়াচত অল্লাহ্  অভাচদয ফরচেন, মাযা আভানদায তাযা দক্বতার েচয 

অল্লা-য যাস্তায়, অয মাযা োদপয তাযা দজাদ েচয তাগুচতয যাস্তায়। মদদ তাদরফান  

ভুল্লা ভানুয তাগুত য়- জমভন জাভাতুর ফাগদাদীয দপদয়ার প্রোনায় ফরা চয়চে – 

তাচর জেন াআখ অআভান অর-মায়াদদয াদপমাহুল্লা এফং অর-ক্বাআদায ের জনতাচে 

তােদপয েযা চফ না? জমচতু দতদন তাগুত ভুল্লা ভানুযচে াদপমাহুল্লা ফাআ’য়া 

দদচয়চেন, অয তাগুচতয জনয মুদ্ধ েযচেন? জেন অর-াফাফচে ভুযতাদীন ফরা চফ না? 

জেন অর-ক্বাআদা দপ দফরাদ অর আরাদভ-ভাগদযফ [AQIM] জে তােদপয েযা চফ না? 

৮। জেন অদনানী, াআখ মায়াদদযচে াদপমাহুল্লা োদপয জঘালণা েযচে না? ফযচল 

ফিচফয, দেংফা ফযচল দাদফচে জেন াআখ মায়াদদযচে াদপমাহুল্লা তােদপয েযা র 

না? জেন জখাদ অফু ভাআায অ-াভী তাদরফান  তাাঁচদয জনতাচে তাগুত ফরচরা, দেন্তু 

অগুচতয যাস্তায় মুদ্ধ েযা াআখ অর-মায়াদদযচে াদপমাহুল্লা তােদপয জঘালণা েযচরা 

না? ‚জম োদপযচে োদপয ফচর না জ দনচজ োদপয‛ – তাচর জেন অফু ভাআাযা, অয 

অর-অদনানীচে তােদপয েযা চফ না? মখন তাযা জজচন ফুচঝ াআখ অর-মায়াদদযচে 

াদপমাহুল্লা তােদপয েযচে না? অল্লাহ্  দে ফচরন দন আজায অদ-দ্বীচনয েথা? অল্লাহ্  

দে তযচে প্রো েযচত দনচদয  তয জগান েযা জথচে দফযত থােচত ফচরন দন? জ 
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জাভাতুর ফাগদাদদয ভথযচেযা, জফাফ দদন, জেন তাগুচতয যাস্তায় দজাদ েযা ফযদিচে, 

জজচন শুচন তােদপয না েযায োযচন অদনানীয ঈয তােদপয েযা চফ না? 

৯। দরয়া য়ার আরাভ ভযাগাদমচনয ১৪০৯ দজদয চনয ১১তভ ংখযায় াআখ দফন ফাম 

যাদভাহুল্লা ফচরচেন – ‚‚অল্লাহ্ য চথ দায়া জদয়ায দনয়চত থফা জাতীয় জোন 

ঈচেচযভানফ যদেত অআচন াদত জদভূচ অআন যেনাোযী ারযাচভচে ভুদরভচদয জনয 

দযপ্রাথযী য়া নুচভাদনচমাগয।‚ এেজন ভুপাদয, ভুাদে, পােী দচচফ তাাঁয এআ 

ধযচণয ফিচফযয য জেন তাাঁচে ভুযতাদ ফরা চফ না? 

১০। দফন ফাম যাদভাহুল্লায এযেভ প্রোয ফিচফযয য তাচে ভুযতাদ না ফরায োযচণ 

ায়খ অফদুয যাভান যাদভাহুল্লা দে োদপযচে োদপয না ফরায জদাচল জদালী না? এজনয 

ায়খ অফদুয যাভান যাদভাহুল্লা ফ ফাংরা বাআ, অতাঈয যভান ানী – যাদভাহুল্লাহু 

আজভাআনচে জে ভুযতাদ ফরা চফ না? ফাগদাদী-অদনানী তথা জাভাতুর ফাগদাদী জেন দফন 

ফাম যাদভাহুল্লাচে ভুযতাদ ফচর জঘালণা েযচে না? োদপযচে োদপয না ফরায যাচদ 

জেন তাচদযচে ভুযতাদ ফরা চফ না? 

১১। জাভাতুর ফাগদাদী তাাঁচদয দনচজচদয দেেু দযচে তােদপচযয জিচত্র েযভহায 

দবচমাচগ তযা েচযদের। দফচল েচয অর াদমদভয ভথযেচদয। এফং এচদয ভচধয জেঈ 

জেঈ জখাদ ফাগদাদীয ঈয তােদপয েচযদের, োযণ তাযা ফরদের ফাগদাদী ফ 
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ভুযতাদচদয ভুযতাদ ফচর জঘালণা েযচে না এফং ভুযতাদচদয োে জথচে ফাআ’য়া গ্রণ 

েযচে। তাআ এআ খাচযদজচদয ভৃতুযদণ্ড জদয়া য়। প্রশ্ন র, এআ খাচযদজচদয দে ভাথা 

োভাচনা দের? তাযা দে েফীযা গুনায ঈয তােদপয েচযদের? তাযা দে ফচরদের 

যজঃস্রাচফয ভয় ারাত অদায় পযম? তাচদয ভচধয ঐ ভস্ত বফদলস্টয দের, মা দের ূচফযয 

খাচযদজচদয ভচধয? 

জ জাভাতুর ফাগদাদদয ভথযেচগািী জফাফ দদন, অল্লাচে ািী জযচখ এফং তযচে জগান 

েযচফন না। জফাফ দদন অল্লাহ্ চে ািী জযচখ এফং বদ্বত নীদতয নুযণ েযচফন না। 

জফাফ দদন, অল্লাচে ািী জযচখ এফং োুরুল চফন না। জফাফ দদন অল্লা-জে ািী 

জযচখ এফং জোন দনিাোযীয দনিায বয় েযচফন না।  
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